BARKOTEX Praha, spol. s r. o.
IČO: 43003788
DIČ: CZ43003788
Poděbradská 777/9 - objekt Nová Harfa, Praha 9 - Vysočany, 190 00

telefon: 241 443 350
fax: 241 443 351
e-mail: info@barkotex.cz
www.barkotex.cz

DŘEVĚNÉ PODLAHY (všeobecné podmínky,údržba a čištění)
- technické podmínky a stavební připravenost pro instalaci podlah se řídí dle novelizované normy ČSN 75 4505 s platností od 10/08
- u dřevěných podlah je nutné průběžně během roku zajistit vhodné prostředí při jejich užívání tj. relativní vlhkost vzduchu 45-60% při teplotě 18-25 stupňů a
cirkulaci vzduchu.
- v případě užití podlahového vytápění je nutné způsob podlahového vytápění, technické podmínky, výběr vhodné dřeviny, přípravu pro instalaci
podlahy(harmonogram topného režimu) a montáž podlahy vždy konzultovat s provádějící firmou a projektantem( viz samostatný návod na pokládku
dř.plov.podlahy na podlah.topení a protokol topného režimu před montáží plov.podlah a parketových vlysů)
- dřevěné podlahy jsou jako každý přírodní materiál barevně nestabilní. Zvláště bezprostředně po instalaci, ale i v průběhu svojí životnosti můžou vzhledem
k působení světla měnit svůj odstín a to nejen v celé ploše, ale i vzhledem k lokálnímu zakrytí (např.kusovým kobercem).
- u dřevěných podlah velikosti spár nejsou v měnících se podmínkách konstantní
- u zámkových – suchých spojů (bez lepidla) lamel dřevěných podlah může během užívaní podlaha lehce vrzat.(zvláště při nedodržení
podmínek užívání nebo rychlých změnách prostředí). V tomto případě se nejedná o výrobní vadu, ani nevzniká důvod k reklamaci.
- mechanická odolnost dřevěných podlah je dána výběrem dřeviny a povrchovou úpravou. I nejtvrdší dřevina neodolá mechanickému poškození vlivem jejího
užívání.
- extrémní plošné zatížení u plovoucích dřevěných podlah (např.těžká kuchyňská linka, knihovna atd.) může narušit její funkci (dilataci)
Užívání a údržba
- dřevěnou podlahu je nutné chránit před přímým slunečním svitem pomocí protislunečních folií, žaluzií nebo pomocí markýz
- pro zachycení hrubých nečistot u vstupů na dřevěné podlahy pokud možno umístit rohožky nebo čistící zóny
- pravidelné denní vysávání hrubých nečistot a prachu, nebo vytíráním suchým mopem
- při vlhkém čištění se snažit, aby na podlahu bylo nanášeno co nejmenší množství vody( pouze zavlhlý hadr nebo mop). Platí jednoduché pravidlo: tolik vody,
aby max. po jedné minutě podlaha vyschla.
- podlahu stírat ve směru lamel
- používat čistící prostředky Ph neutrální (nepoužívat agresivní saponáty)
- u dřevěných podlah s olejovanou povrchovou úpravou vždy volit ten nejsušší způsob čištění (vysávání,suchý mop).V případě nezbytnosti vytírat
navlhčeným mopem s použitím netrálního tekutého mýdla s vysokým obsahem tuku. Na světlé například bělené olejované podlahy je nutné použít speciální
přípravky pro světlé olejované podlahy.
Obnovu povrchové úpravy-olejování tj. cca 1 x ročně zadejte u odborné firmy.
- nábytek zejména židle opatřit plstěnými podložkami
- u kolečkových židlí používat pod židle podložky nebo měkčená, široká kolečka

Doporučené čistící a ošetřující prostředky

- výrobky CC Dr.Schutz k dostání na adrese:
Barkotex Praha s r.o., Poděbradská 777/9 Praha 9 tel. 241 443 350
Magnum ,Průhonice 599,Areál Wiky tel. 267 751 063
DEMA DEKOR CZ s r.o. výhradní dovozce pro ČR, Vídeňská 51 Znojmo
tel. 515 227 272 www.dema-dekor.cz
- výrobky firmy LOBA k dostání na adrese:
Likor s r.o., Mírové nám. 1585 Dobříš tel.318 533 011
Likor s r.o., Radlická ulice 69/1305 Praha 5 tel. 251 552 556
- výrobky BONA CZ s r.o., Sokolovská 100/94 Praha 8 tel. 236 080 211
Vyčištění a ošetření podlahy je nutné aplikovat vždy dle návodu na výrobku.
Vyčištění a ošetření všech druhů podlah provádí např .pan Zdeněk Cyrus,
Pod svahem Svahem 16, Praha 4 tel. 602 325246
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